
 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a    

podmienkach  škôl a školských zariadení v školskom roku 

2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokovaná v Pedagogickej rade dňa:  26.08.2022 

Prerokovaná v Rade školy dňa:              06.10.2022                                           
 

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení  za školský rok 2021/2022 

a./  Údaje o škole 

1. Názov školy:     Materská škola 

 

2. Adresa školy :     Nábrežná 2, Nová Baňa 

 

3. Telefónne číslo:                       045/ 6856555, 0911 978 861 

 

4. Elektronická adresa školy:    msvstup@nbsiet.sk 

 

    Internetová adresa   školy:     msnovabana.sk 

 

5. Názov a adresa subjektov, ktoré sú súčasťou školy: 

 

    - Elokované triedy      Štúrova 47 

 

      Telefónnne číslo:      045/6857104    

       0911 945 845                   

       Elektronická adresa:               mssturova@nbsiet.sk    

        

    - Elokované triedy      Kolibská cesta 6230 

  

       Telefónne  číslo:      045/6857 239 

 

       Elektronická  adresa:                                           mskolibska@nbsiet.sk 

        

    - Školská jedáleň, Nábrežná 2     sjnabreznanb@gmail.com 

 

    - Školská jedáleň  Štúrova   47          sjsturova@nbsiet.sk 

 

    - Školská jedáleň Kolibská cesta 6230    sjstale@nbsiet.sk 

 

6 . Vedúci zamestnanci školy: 

 

      Katarína Štrbová    riaditeľka materskej školy   

     

      Jana Šušková     zástupkyňa riaditeľka MŠ 

 

      Bc. Dana   Psotková    zástupkyňa riaditeľky MŠ na ET 

 

      Mgr. Ľudmila Romancová              zástupkyňa riaditeľky MŠ na ET 
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    Vedúce školských jedální: 

 

       Bc. Janette  Maďarová    vedúca školskej jedálne MŠ 

 

             Anna     Búryová               vedúca školskej jedálne na  E 

 

 

 

7.   Rada školy – mená, funkcia členov 

 

Rada školy pri Materskej škole Nábrežná 2 Nová Baňa bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 

č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z roku 2008 , má 11 členov:  

Členovia: 

1. Eva Budinská      zástupca pedagogických zamestnancov, predsedníčka 

2. PaedDr. Mária Rudzanová                 zástupca rodičov, podpredsedníčka, zapisovateľka 

3. Mgr. Daniela Rajnohová                    zástupca pedagogických zamestnancov 

4.  Eva Trúsiková        zástupca nepedagogických zamestnancov 

5. Mgr. Ján Havran     zástupca rodičov 

6. Ing. Katarína Naďová                          zástupca rodičov 

7. Mgr. Simona Gregorová    zástupca rodičov 

8. Milan Rafaj                          zástupca mesta, poslanec MsZ 

9.  Mgr. Juraj Kološta                zástupca mesta, poslanec MsZ 

10. Bc. Ján Ďurovský                                               zástupca mesta 

11. Mgr. Helena Orgonášová               zástupca mesta 

 

 

 

 

 

b./  Údaje o zriaďovateľovi 

 
1.  Zriaďovateľ školy:       Mesto Nová Baňa  

2.  Sídlo:       Námestie slobody 1 , Nová Baňa 

3. Telefónne číslo:    045/   678 28 00 

4. Adresa elektronickej pošty:    msu@novabana.sk 

 



      

 

c./  Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

 

Rada školy pracuje podľa schváleného štatútu a plánu zasadnutí. Je iniciatívny, poradný 

a samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov / zákonných 

zástupcov/, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.  

 

 

 

Funkčné obdobie Rady školy 2021-2025 

Rodičovské združenie a rodičovská rada, je dobrovoľné občianske združenie rodičov 

(zákonných zástupcov) detí navštevujúcich  MŠ. V školskom roku 2020/21  spolupracovalo 

s vedením materskej školy pri koncipovaní a organizovaní rôznych činností, pri usmerňovaní 

vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytovalo materskej škole 

materiálnu a organizačnú pomoc pri práci s deťmi. Podieľalo sa na získavaní 2% z daní 

fyzických a právnických osôb.  

 

 

 Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa – RODIČOVSKÁ  RADA: 

A.   PaedDr. Mária Rudzanová, Eliška Dobrotková 

B.   Petra Pohorelec, Denisa Vrtíková 

C.  Magdaléna  Drgoňová 

PhDr. Alena Karšayová 

D.   Mgr. Ján Havran, Mgr. S. Gregorová 

E.   Ing. Michaela Číková 

F.   Mgr. Zuzana Vallová 

 

 

ET Kolibská cesta 6230, 96801 Nová Baňa 

Mladšia sk. Martina Vodnáková 

Staršia sk. Mgr. Barbora Kočalková Ditteová 



 

ET Štúrova, 968 01 Nová Baňa 

Staršia sk. Ing. K. Naďová 

Mladšia sk. Dis. art. K. Halajová 

 

VÝKONNÝ   VÝBOR  RODIČOVSKEJ   RADY a ZRPŠ 

1. Predsedníčka:      Mgr. Katarína Búryová 

2. Podpredsedníčka, zapisovateľka:        Mgr. Simona Gregorová 

3. Hospodárka:       Eva Trúsiková 

4. Pokladníčky:       J. Šušková, Dis. art. K. Halajová,   

        Ing. K. Naďová,  Mgr. Barbora Kočalková 

        Ditteová 

5. Overovateľka zápisnice:     Eva Trúsiková 

6. Revízna komisia:      Mgr. K. Búryová, Ing. K. Naďová  

         

  

 

Interné poradné orgány: 

Porada riaditeľa: členmi sú riaditeľka, zástupkyne materskej školy, vedúca ŠJ a ekonóm MŠ. 

Operatívne porady riaditeľa sa konali podľa potreby, prerokovávali a riešili sa aktuálne 

problémy a úlohy s delegovaním plnenia do určitého termínu, so zodpovedným pracovníkom 

za jej splnenie. Plánovali sa akcie iného, ako pedagogického charakteru. Z každej porady bol 

vypracovaný zápis, ktorý je súčasťou dokumentácie školy. 

Dátumy porád riaditeľa: 18.10.2021, 12.01.2022, 14.03.2022, 26.04.2022, 06.06.2022 

 

Prevádzkovo- pracovná  porada: členmi sú všetci zamestnanci materskej školy. Jej cieľom 

je skvalitnenie práce všetkých zamestnancov, zosúladenie pedagogicko-prevádzkovej 

spolupráce, skvalitnenie celkovej prevádzky materskej školy. 

Uskutočňovali sa individuálne na jednotlivých pracoviskách podľa úsekov, viedli ich priami 

nadriadení z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. 

Dátum porád: 04.01.2022 ( pedagogickí zamestnanci), 03.01.2022 ( prevádzkoví zamestnanci) 



Z každej porady bol vypracovaný zápis, ktorý je súčasťou dokumentácie školy. 

 

Poradné orgány riaditeľa podľa Vyhlášky  o MŠ č. 438/2020 Z. z.  MŠ SR: 

 

Pedagogická rada- členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy v počte 22. Pracuje 

podľa vypracovaného plánu pedagogických rád a platného Štatútu pedagogickej rady. 

Cieľom zasadnutí bolo riešenie problémov dotýkajúcich sa výsledkov výchovno-

vzdelávacej práce, pedagogickej koncepcie, profilácie a zamerania školy, pedagogickou 

diagnostikou, polročným a ročným hodnotením výchovno-vzdelávacej činnosti 

jednotlivých tried, zovšeobecnením poznatkov z kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

Pedagogické rady sa uskutočňovali spoločne aj s ET, ale aj samostatne. Z každého 

zasadnutia je spracovaná zápisnica, ktorá je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy. 

Dátumy zasadnutí PR:  

1. polrok: 06.09.2021 – spoločná, 10.09.2021 – ET Štúrova, 26.10.2021 - ET 

Kolibská, 24.11.2021 – ET Štúrova,  

2. polrok: 24.01.2022 – ET Štúrova, 17.03.2022 – ET Kolibská cesta, 22.03.2022 – 

MŠ Nábrežná, 03.05.2022 – ET Kolibská cesta,  

  23.06.2022  – spoločná, hodnotiaca. 

 

HODNOTENIE ČINNOSTI METODICKÉHO ZDRUŽENIA PRI MŠ NÁBREŽNÁ 2 

V NOVEJ BANI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

Vedúcou MZ v školskom roku 2021/22 bola Milada Číková a členmi boli všetky pedagogické 

zamestnankyne MŠ Nábrežná a elokovaných tried Kolibská a Štúrova. MZ pracovalo podľa 

Plánu činností MZ pre školský rok 2021/22, ktorý vypracovala vedúca MZ a schválila 

riaditeľka MŠ.  

Nakoľko bola rozšírená pandémia koronavírusu COVID 19, Vládou SR vyhlásený núdzový 

stav a zákaz zhromažďovania, na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR bola 

MŠ v prevádzke len v obmedzenom režime. Z tohto dôvodu sa podľa Plánu MZ uskutočnilo 

len jedno zasadanie MZ – odborný workshop 5.5.2022, pod názvom „Vestibulárny systém 

v súvislosti s akademickým a psychickým vývinom“ s detskou psychologičkou z BALANS 

poradne zdravého vývinu z Kremnice, na ktorom sa už za priaznivej epidemiologickej situácie 



zúčastnilo 18 pedagogických zamestnancov z celkového počtu 24. Lektorkou workshopu bola 

Mgr. Viera Lutherová, detská psychologička a neurovývinová terapeutka, ktorá sa venovala 

problematike vestibulárneho systému u detí predškolského veku, v súvislosti so stimuláciou 

mozgu. V úvode nám charakterizovala vestibulárny systém a jeho prejavy hypersenzitivity 

a hyposenzitivity na reálnych situáciách a príkladoch z praxe.  Nakoľko vestibulárny aparát je 

významný faktor v procese senzomotorickej integrácie, ovplyvňuje rýchlosť a presnosť 

spracovania senzorických informácií, podporuje efektivitu a presnosť motorickej reakcie 

a priamo i nepriamo sa podieľa na regulácii všetkého pohybu, priblížila a prakticky nám 

ukázala niekoľko aktivít, cvičení a hier, ktoré môžeme zaradiť do výchovno – vzdelávacieho 

procesu s deťmi predškolského veku a tak rozvíjať ich motorické zručnosti. Priniesla nám aj 

materiál, v ktorom sú uvedené a odfotené cviky a aktivity na stimuláciu vestibulárneho aparátu, 

na statickú a dynamickú rovnováhu, na rozvoj hrubej motoriky a koordinácie. 

Vychádzajúc z praxe spomenula a vysvetlila niektoré problémy detí, napr. hyperaktívne deti, 

extrémny pohyb, dieťa nevie vypnúť; gravitačná neistota, strach, dieťa nemá odhad o hĺbke, 

dĺžke, výške; zaostávajúci vývoj reči; nesústredené deti, úzkostné, nervózne, výbušné,  a pod. 

Priblížila nám aj príklady detí so zdravým vestibulárnym systémom, napr. dieťa vie obsedieť 

v pokoji, má rado bicyklovanie a nemá problém, kolísanie, točivé pohyby, skákanie a pod. 

Workshop prebiehal formou prezentácie a odborného priblíženia indikácií a prvkov stimulácie, 

praktických cvičení použitých z praxe a liečebných postupov, ako zistiť a riešiť problémy vo 

vývine detí predškolského veku v MŠ spojených s rôznymi poruchami a tak celkovo podporiť 

rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho motorických zručností. Bol pre učiteľky prínosom na zvýšenie 

odbornej a metodickej úrovne výchovy a vzdelávania detí predškolského veku a transformácii 

poznatkov a vedomostí zo vzdelávania do praxe. 

Toto MZ formou workshopu plnilo dôležitú úlohu v rozvíjaní odborných kompetencií učiteliek 

v danej oblasti. Členky MZ sa formou otvorenej diskusie vyjadrovali k odborným otázkam, 

týkajúcim sa výchovno-vzdelávacej činnosti, vymieňali si skúsenosti, rady a nápady na 

skvalitnenie pedagogickej práce. 

Ďalšou témou MZ, ktorá bola odprezentovaná na Pedagogickej rade dňa 23.6.2022, bolo 

Hodnotenie ročnej práce pedagogických asistentiek z MŠ Nábrežná K. Šupkovej a z ET 

Štúrova J. Šurjanskej a ich triednych učiteliek, pod názvom „Pedagogický asistent v MŠ“ – 

jeho funkcia, prínos pre školu a dieťa, skúsenosti a výsledky z praxe . Výsledky hodnotenia viď 

zápisnica z PR zo dňa 23.6.2022 



Záver: Je potrebné zaoberať sa problematikou pozorovania a diagnostikovania detí v MŠ, 

súvisiacich s problémami vo vývine reči, ale aj rôznych prejavoch správania a konania, ktoré 

potom spôsobujú často problémy s učením sa detí, pozornosťou aj sústredením. Spoluprácou 

s odborníkmi môžeme dospieť k včasnému odhaleniu problému, ktoré je potrebné riešiť 

a liečiť. Je preto dôležité venovať sa aj sebareflexii detí, viac s nimi komunikovať, trénovať ich 

aktívne počúvanie, aby vedeli identifikovať svoje city, pocity či dôvody svojho správania. 

Prezenčná listina a zápisnica z workshopu sú uložené v agende vedúcej MZ. Prezenčná listina 

a zápisnica z Pedagogickej rady sú uložené v agende riaditeľky MŠ. Všetky informácie 

z workshopu a PR boli odprezentované kolegyniam, ktoré sa nemohli na nich zúčastniť. Všetky 

témy – prednášky, ktoré neboli odprezentované v tomto školskom roku, budú presunuté do 

plánu MZ v nasledujúcom šk. roku 2022/23. 

V Novej Bani, 23.6.2022                                          Vypracovala: Milada Číková – vedúca MZ 

 

d./  Počet detí 

V školskom roku 20201/22 podľa stavu k 15. 09. 2021, navštevovalo materskú školu 203 

detí  v 10 triedach. 

Vekové zloženie žiakov: 

Menej ako 3 roky:                     2                   dievčatá            1 

v roku 2018 a neskôr:    56             dievčatá  29 

v  roku 2017:     60             dievčatá   32 

v roku  2016:    57              dievčatá   30 

v roku  2015:    27  dievčatá   11 

v roku  2014:      1  dievčatá    1 

___________________________________________________ 

                                              203                                          93 

Žiaci podľa počtu v MŠ a elokovaných triedach: 

MŠ Nábrežná  127  predškolákov  44 

ET Štúrova    32  predškolákov  10 

ET Kolibská cesta   44  predškolákov  15 

                                   203  predškolákov  69 

 

 V  ET Štúrova bolo  integrované jedno dieťa si špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, ktoré ukončilo dochádzku do MŠ a pokračuje v ZŠ. 



 

Priemerná dochádzka  

MŠ Nábrežná ( počet detí na triedach je uvádzaný číslom najvyšším,  navýšenie v triedach 

aj z dôvodu zaradenia detí z UA v priebehu mesiacov apríl, máj, jún). 

Školský rok  

2021 - 2022 

Počet detí  

Triedy                                                 

A 

23 

B 

24 

C 

23 

D 

21 

E 

22 

F 

22 

September   15   17   17   14   12   16 

Október   14   18   14   13    8   11 

November   13  16   14   15    8   13 

December   9   17   13   12   11   11 

Január        12   20    16   17   15   15 

Február 9   16   15   14    9   11 

Marec     12   16   13   13   12   14 

Apríl    18   19   19   17   14   15 

Máj    19   16   16   15   15   15 

Jún    15   17   18  16   14   16 

Celková 

priemerná 

dochádzka 

  12   17   16  15   12   14 

 

Priemerná dochádzka bola ovplyvnená prerušovaním vyučovania v 1. a najmä  2. polroku   

v jednotlivých triedach nasledovne: 

 

DECEMBER  

 Trieda C: od 15.12.2021 do 17.12.2021 – dištančné vzdelávanie 

JANUÁR 

 Trieda A: od 13.01.2022 do 14.01.2022, od 28.01.2022 do 01.02.2022 

 Trieda B: od 28.01.2022 do 01.02.2022 – dištančné vzdelávanie 

 Trieda C: od 20.01.2022 do 31.01.2022 – dištančné vzdelávanie 

FEBRUÁR 

  Trieda B : od 07.02.2022 do 11.02.2022 – dištančné vzdelávanie 

   Trieda C: od 01.02.2022 do 25.02.2022 – dištančné vzdelávanie 

   Trieda D: od 04.02.2022 do 08.02.2022 



   Trieda E: od 21.02.2022 do 24.02.2022 

MAREC 

  Trieda B: 07.03.2022 do 11.03.2022- jarné prázdniny, bez dištančného vzdelávania 

 

Priemerná dochádzka ET Štúrova 

 
                                                          Mladšia skupina – Srdiečka                 Staršia skupina – Ďatelinky  

September                     7                       9 

Október                     9                      10 

November                     8                       9 

December                     5                       5 

Január                   12                       9 

Február                   10                       8 

Marec                   11                      10 

Apríl                    9                      11 

Máj                  10                      13 

Jún                  11                      15 

Celková priemerná .  

dochádzka 

                  9                       10 

 

Priemerná dochádzka bola ovplyvnená prerušovaním vyučovania v 1. a 2. polroku 

nasledovne: 

 

 SEPTEMBER 

 Trieda mladších detí: od 16.09.2021 do 17.09.2021 

DECEMBER 

 Trieda mladších detí: od 02.12.2021 do 08.12.2021     

 Trieda starších detí:   od 02.12.2021 do 08.12.2021 – dištančné vzdelávanie detí    

plniacich PPV 

 

 

 



JANUÁR 

 Trieda starších detí: od 13.01.2022 do 21.01.2022 - dištančné vzdelávanie detí    

plniacich PPV. 

 

 

Priemerná dochádzka ET Kolibská cesta 

 
                                                          Ml. skupina – Slniečka-  23            Staršia skupina – Hviezdičky - 21 

September                    16                      12 

Október                    15                      11 

November                    16                      12 

December                    12                      14 

Január                    15                      15 

Február                    15                      16 

Marec                    15                      15 

Apríl                    18                      16 

Máj                    18                      13 

Jún                    18                      15 

Celková priemerná 

dochádzka 

                   16                       14 

 

 

Priemerná dochádzka bola ovplyvnená prerušovaním vyučovania v 1. a 2. polroku 

nasledovne: 

 

DECEMBER 

 

Trieda mladšej vekovej skupiny: od 08.12.2021 do 21.12.2021 

 

Poskytnutý stupeň vzdelania- predprimárne vzdelanie 

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v materskej škole podľa Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý je základným dokumentom školy. Je vypracovaný v súlade s princípmi 

a cieľmi výchovy a vzdelávania , podľa Školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 



a vzdelávaní a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách schváleným dňa 6. júla 2016. 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka predprimárneho 

vzdelávania.  

Na konci školského roka 2021/22  ukončilo dochádzku do MŠ z dôvodu prijatia do ZŠ 

spolu   56  detí a 3 deti odídencov UA. 

 Z detí ktoré mali nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky, budú pokračovať 

v materskej škole na žiadosť ZZ a po súhlasnom stanovisku  CPPPaP a detského pediatra 13  

deti. 

 e./  Údaje o počte pedagogických, odborných a ďalších zamestnancoch  

 

Počet zamestnancov:  44 

Pedagogických:  21 

Pedagogický asistent:   2 

Nepedagogických:  21 

Nepedagogickí zamestnanci Materská škola Nábrežná 2 

 

 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Úväzok 

 

Eva Trúsiková ekonómka školy 1 

 

Ing. Svetlana Kamenská administratívna 

zamestnankyňa 

0,5 

 

Bc. Janette Maďarová vedúca školskej jedálne  1 

 

Anna Kočnerová upratovačka 1 

 

Júlia Dobáková upratovačka 1 

 

Miroslava Lachká upratovačka 1 

 

Erika Čaklošová 

Martina Šrameková 

 pomocná kuchárka 

 pomocná kuchárka 

1 

                   0,5 
 Vladimír      Düreš   kuchár 1 

 

Viera Barančová hlavná kuchárka 1 

 

Viliam Kocian údržbár  

1 

Henrich  Kamody 

 

kurič 0,25 



 

 

Nepedagogickí zamestnanci ET Štúrova 47 

 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Úväzok 

 

Anna              Búryová vedúca školskej jedálne 0,5 

 

Ľubica            Polcová upratovačka 0,5 

 

Jarmila          Walderová upratovačka 1 

 

Zita               Martinková hlavná kuchárka 1 

 

Iveta              Homolová pomocná kuchárka 0,5 

 

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci ET Kolibská cesta 6230 

 

 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Úväzok 

 

Elena Ďurčeková upratovačka 1 
 

Anna  Búryová vedúca školskej jedálne 0,5 
 

Mária Kelecsényiová hlavná kuchárka 1 
 

Zuzana Ďurovičová pomocná kuchárka 0,5 

 

Anton Mucha kurič (sezónny) 0,5 

 

 

f./ Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

Všetci PZ a PA  ( 23)  spĺňajú  kvalifikačné predpoklady 

 

- 15  PZ má stredoškolské vzdelanie v odbore – Učiteľstvo na materských školách  

 

- 2  PZ  majú stredoškolské vzdelanie v odbore – Učiteľstvo na materských školách spolu 

s vysokoškolským vzdelaním  2. stupňa v odbore – učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 



 

-  1  PZ  má ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore Predškolská 

a elementárna pedagogika 

 

-  1 PZ  má vysokoškolské štúdium prvého stupňa v odbore Predškolská a elementárna 

pedagogika 

 

- 2  PZ  majú vysokoškolské štúdium prvého stupňa v odbore Predškolská a elementárna 

pedagogika a vysokoškolské štúdium druhého stupňa   so štátnou skúškou v študijnom 

programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

 

-  1 PZ  má titul diplomovaný špecialista so zameraním na špeciálnu pedagogiku 

   

-  1 PZ má vyššie odborné vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika 

 

-   1    PZ má rozširujúce kvalifikačné štúdium v študijnom odbore : učiteľstvo 

a pedagogické vedy v študijnom programe: špeciálna pedagogika pre učiteľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g./ Informácie  o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Materská škola Nábrežná 2 

SEPTEMBER 

- Deň bez áut – 22.9. 2021 v spolupráci s mestom Nová Baňa, zapojené všetky triedy 

 

OKTÓBER 

- Športový deň MŠ – zapojené všetky triedy 

-  Mesiac úcty k starším – zapojené všetky triedy 

- Jesenná turistická vychádzka – B, C, D, F 

- Jesenný náučný chodník do prírody – E 

- „Jesenné hody“  - F 

- „ Jeseň pani bohatá“ výstava výtvorov detí a rodičov z jesennej úrody – všetky triedy  

- „ Deň jablka“ – trieda A  - 21.10.2021 

- „ Dobrodružná výprava do lesa“ – A 

- Kútik živej prírody – založenie v spolupráci s rodičmi - A 

 

 

NOVEMBER 

- Celoškolská akcia pri príležitosti Dňa materských škôl – 4.11.2021  – zapojené triedy 

A,B,D,E,F 

 

 

DECEMBER 

 

- Mikuláš v materskej škole – celoškolská akcia, zapojené všetky triedy – 4.12.2021 

- Vystúpenie detí pre rodinu z príležitosti Vianoc – on-line -  triedy  B,C   

 

 



JANUÁR 

- Športový zimný deň s kamarátom snehuliakom - A  

                              

FEBRUÁR 

-  Fašiangový karneval – C, D, E, F 

- V spolupráci s CPPPa P v Žarnovici sme zorganizovali orientačné zisťovanie aktuálnej 

úrovne školskej pripravenosti detí predškolského veku, ktoré sú rok pred plnením PŠD. 

Trieda C – 24.02.2022 

Trieda B – 25.02.2022 

 

MAREC        

 Mesiac knihy, trieda-  všetky triedy  

„ Cesta do rozprávky“ – A 

„ Kútik našich obľúbených kníh“ – E 

   Návšteva mestskej knižnice – B,C 

- Návšteva ZŠ JZ – Nová Baňa – B, C 

- Návšteva ZŠ Sv. Alžbety - B 

 

APRÍL 

 DEŇ ZEME – v týždni – celoškolská akcia, zapojené všetky triedy 

- „ Medové raňajky“ – všetky triedy 

-   Výroba veľkonočných kraslíc s rodičmi - F 

MÁJ 

- „ Deň matiek a rodiny , 25.5.2022 – A 

-  „Mojej mame“, besiedka 26.05.2022 E 

-   Vystúpenie detí na stavaní MÁJA, Námestie slobody- B,C 

-   Vystúpenie v KINE VATRA – benefičný koncert 13.05.2022 – B,C 

-   Výchovný koncert pre deti MŠ v ZUŠ, 17.05.2022 – B,C 



- „ Koník Bery „ – triedny výlet do JŠ BERY – 04.05.2022 – C 

- Turistická vychádzka „ Vršky“, 31.05.2022  - F 

- Logická Olympiáda detí predškolského veku, 20.05.2022 – B,C 

- Detské divadlo „ Hrochy“ – 30.05.2022 KD Štále – B,C 

- Hodina otvorených dverí ( zápis detí do MŠ), 03.05.2022 – B,C 

     

JÚN 

 Týždeň detskej radosti – pri príležitosti MDD – zapojené  triedy  A, B, C, D, E  - rôznou 

 formou: 

- Kreslenie  na chodník – A,B 

- Detský karneval – A,B 

- Divadlo „ Danka a Janka“, v CVČ – všetky triedy 

- „ Malí futbalisti „ – D 

- „ Netradičné účesy“ – D 

- „ Zbierka pre Viktorku“, materiálna pomoc- zbierka pre dievčatko UA org. triedou D 

- Letná  turistická vychádzka – všetky triedy 

- Zapojenie sa do akcie „ Týždeň športu,“ organizovanou mestom Nová Baňa – všetky 

triedy 

- MDD – „ Rodičia a deti“, Banský dvor – F 

- „ Malý záchranár“ , účasť na akcii org. CVČ – B,C – víťazné umiestnenia 

- MDD – akcia rodičov v Banskom dvore – F 

- Rozlúčkové stretnutia detí plniacich PPV v areáli „ Zvonička“ – B,C 

 

 

 

Výlety a exkurzie 

- Návšteva Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, 31.05.2022 – B 

- Návšteva kamarátov na Elokovanom pracovisku Kolibská cesta, vychádzka okolo 

jazera Tajch, 30.05.2022 – B,C 

 



(Spracované zástupkyňou MŠ, z podkladov od triednych učiteliek) 

 

 

Elokované triedy Kolibská cesta 

 

SEPTEMBER 

 Jesenná turistická vychádzka do blízkych sadov v okolí , zbieranie prírodnín a jesenné  

tvorivé dielne v MŠ. 

Rozvíjať estetické myslenie, rozvíjať cit pre detail, prehlbovať ohľaduplnosť, poznať plody . 

jesene a dotvárané doplnky, podporovať slušné správanie. 

 

OKTÓBER 

 Šarkaniáda  

Rozvíjať konštrukčné myslenie, chápať technický náčrt ako návod na vytvorenie  predmetu. 

Rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť radostnou formou. 

Posedenie so starými rodičmi, besiedka sa nemohla uskutočniť v MŠ na základe sprísnených 

pandemických opatrení, ale kreatívne a vynaliezavé pani učiteľky si vedeli poradiť a besiedku 

nacvičenú s deťmi poslali starým rodičom online. 

Upevňovať interpersonálne vzťahy a viesť k ohľaduplnosti, rôznorodosti a uvedomovať si úctu 

k starším, správanie a rozvíjať nové skúsenosti aktívnym zapojením sa.  

Podporovať estetický komunikačný prejav, rozvíjať dramatickú zdatnosť, vedieť si zapamätať 

básničky, riekanky a piesne v následnom kontexte a prejavovať uvedomovanie si situácie 

trpezlivosťou, zainteresovanosťou a vhodným umeleckým správaním pri prednese.  

 

NOVEMBER 

Deň materských škôl  ( v priestoroch ET Kolibská) 

Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní na základe pozorovania 

a prežívania .  

Vyvolávať radostnú náladu pri príprave sviatkov . 

Spievať Hymnu Materských škôl.  



Veselé tekvičky 

Utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode; rozvíjať jemnú motoriku, estetické cítenie, 

predstavivosť a trpezlivosť pri práci s drobným materiálom. 

DECEMBER  

Príde k nám Mikuláš                   

Spoznávať a upevňovať vzťah k ľudovým tradíciám počas adventného obdobia.  

Vyjadrovať piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky; utvárať 

prosociálne správanie a cítenie. 

 

Vianočná besiedka (prebiehala online) 

Utvárať návyky kultúrneho správania a vedieť emocionálne prežiť sviatočné prvky vo 

výchovno-vzdelávacom procese.  

Vyvolávať radostnú náladu pri príprave sviatkov. 

Zvládať jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám. 

 

JANUÁR  

Zimné radovánky na snehu   

Deti sa vyšantili na snehu. Sánkovali sa, bobovali, stavali snehuliaka, guľovali. Plnými dúškami 

si užili zasneženú záhradu na ET Kolibskej. 

Na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať trvalý pozitívny vzťah k športu a pohybu ako 

takému; rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť; zvyšovať adaptačné schopnosti 

dieťaťa v ťažších podmienkach vonkajšieho prostredia; otužovanie vzduchom. 

 

FEBRUÁR 

Detský karneval  

Rozvíjať u detí radostný tanečný a hudobný prejav; poskytovať deťom príležitosť hudobných 

hier, rozvíjať predstavivosť a vzťahy medzi rozprávkovými postavami. 

 

MAREC 



Vynášanie Moreny k jazeru Tajch   

Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov a významných dní; utváranie systému 

hodnôt spojených s hodnotami našej kultúry 

 

APRÍL 

Deň Zeme 

Deti sadili kvety, zbierali odpadky v okolí elokovaných tried na Štáloch. 

Posilňovať ochranársky postoj k prírode a spoluzodpovednosti za kvalitu životného prostredia; 

oboznamovať sa s rozumným využívaním prírodných zdrojov. 

 

Stavanie mája 

Vystúpenie na námestí -  veľká trieda „Slniečka“ 

 

 

MÁJ 

Besiedka „Mamka moja zlatá“ (online malá trieda „Hviezdičky“) 

Vedieť vyjadriť svoj vzťah k mamičke vlastnou prezentáciou na oslave Dňa Matiek; upevňovať 

pocit detí, že rodina je miestom istoty s dôrazom na rolu matky. 

 

Benefičný koncert „mama oco v jednej osobe“  aj v tomto roku deti z veľkej triedy „Slniečka“ 

opäť zahviezdili a nechali silný dojem nielen u svojich najbližších. Na deti z veľkej triedy sme 

hrdé. 

 

Vedomostná olympiáda na ktorej sa zúčastnili dve deti - Nina Tužinská, Sabina Oslancová, 

Zara Štrbová, Damián Grús a Tereza Ivínová (tr. Slniečka) 

 

Koncert ZUŠ  

- Tr. Slniečka 

 

JÚN 

Týždeň detskej radosti 

V rámci MDD sme pre deti mohli pripraviť veselé dopoludnie plné súťaží, tanca, zábavy 

a milých prekvapení . 

 



- Pondelok, divadielko Severka „O dvoch hrochoh“ , 

- Utorok, „Piknik k chránenému stromu“, 

- Streda – návšteva jazdeckej školy Beri, 

- Štvrtok - divadielko v CVČ „Danka a Janka“ 

- Piatok – záhradná párty, hľadanie pokladu, skákací hrad 

 

Týždeň športu pre všetkých 

- Turistická vychádzka -  Pelúchova cesta - Studničky (tr. Slniečka) 

- Turistická vychádzka  - jazero Tajch (tr. Hviezdičky) 

 

 

Rozlúčka s predškolákmi 

Z predškolákmi sme sa lúčili pri jazere Tajch v Banskom dvore. Po náročnom programe, ktorý 

predškoláci zvládli bravúre sa mohli vyšantiť na skákacích hradoch, povoziť na koňoch 

a občerstviť na výbornom pohostení, ktoré pripravili ich milujúci rodičia. (tr. Slniečka) 

 

Noc v škôlke  

Pani učiteľky z veľkej triedy (Slniečka) deťom pripravili prekvapenie, spanie v materskej škole 

spojené s opekaním, turistikou na Skalku, hľadanie svätojánskych mušiek s lampášikmi atď. 

(tr. Slniečka) 

 Deti pod vedením učiteliek sa zapojili do výtvarných súťaží nasledovne: 

- Výtvarná súťaž pod názvom „Obrázok pre Darinku“, do ktorej sa zapojili deti: Nina 

Tužinská, Sabina Oslancová, Šimon Laktiš, Tereza Gregušková, Bianka Koniarová 

 z tr. Slniečka.  

- Výtvarná súťaž Dodekova Nová Baňa na tému „Galéria Nová Baňa“, ktorej sa zúčastnili 

4 deti – Timea Vozárová, Marek Búry, Amália Debnárová a Matúš Tužinský, ktorý 

získal krásne 3. miesto.  

 

Spracovala zástupkyňa pre ET – Bc. Dana Psotková 

 

              

    

 

 



   ELOKOVANÉ   TRIEDY   ŠTÚROVA     

 

SEPTEMBER 

- Šarkaniáda 

- Deň bez áut 

- turistické a poznávacie vychádzky do okolia 

 

OKTÓBER 

- výstava plodov Zeme v kostolíku 

- tekvicová párty 

- jesenná turistická vychádzka spojená so zberom prírodnín 

- Deň jablka 

- logopedická depistáž 

 

NOVEMBER    

- Deň materských škôl - športové, zábavné a výtvarné aktivity 

- návšteva múzea, výstava stavebnice Merkur 

 

DECEMBER 

- Príde k nám Mikuláš 

- tvorivé vianočné dielne 

- návšteva betlehemu v meste 

 

JANUÁR 

- stavanie snehuliaka, hry so snehom 

- návšteva verejných inštitúcií v meste - MsÚ, knižnica, pošta, kino, informačné centrum 

 

FEBRUÁR 

- triedne karnevaly 

- návšteva stanice záchrannej zdravotnej rýchlej pomoci 

 

MAREC 

- návšteva mestskej knižnice 

- výtvarná súťaž Vesmír očami detí (5 detí účasť) 



- starostlivosť o bylinkovú záhradku 

- pilotný program - Overenie a štandarizovanie testu porozumenia reči hravou formou 

 

APRÍL 

- oslava dňa Zeme - práce v bylinkovej záhradke, tvorba Zemegule 

- turistická vychádzka na Zvoničku - zber odpadu 

- návšteva štôlne Kohútovo 

- návšteva múzea - jarné veľkonočné zvyky 

- tvorivé dielne v triede - veľkonočný zajačik, farebné vajíčka 

- exkurzia stanice hasičského zboru 

- výtvarná súťaž Dúhový kolotoč (výjavy z rozprávok), účasť 4 deti 

- Stavanie mája na školskom dvore a v meste - kultúrny program 

 

 

MÁJ 

- logická olympiáda detí predškolského veku 

- Deň matiek - stretnutie s mamičkami, triedne aktívy 

- exkurzia do záhradkárskeho centra 

- benefičný koncert, kultúrny program 

- uvítanie detí do života, kultúrny program 

- návšteva ZUŠ - výchovný hudobný koncert 

- výtvarná súťaž Dodekova Nová Baňa (1. a 2. miesto) 

- výtvarná súťaž Obrázok pre Darinku "Voňavé leto" (5 detí) 

 

JÚN: 

- týždeň detskej radosti - Oslava MDD (športové a zábavné súťaže, divadlo v CVČ Danka 

a Janka, výtvarná prehliadka prác detí maľovanie na chodníku na námestí NB 

- uvítanie detí do života 

- výtvarné práce k 200. výročiu vzniku baníckej kaplnky (2 deti) 

- tvorivé dielne "Deň kvetov" 

- slávnostná rozlúčka s predškolákmi 

- ocenenie najúspešnejšieho dieťaťa primátorom mesta 

- exkurzia do Zveroparku - Revištské Podzámčie 

 



Prezentácia detí: 

- výtvarná súťaž Dodekova Nová Baňa - 1. a 2. miesto 

- účasť na výtv. súťaži Obrázok pre Darinku "Voňavé leto" - 5 detí 

- účasť na výtv. súťaži k 200. výročiu vzniku baníckej kaplnky - 2 deti 

  tieto práce detí budú súčasťou knihy "Novobanský banícky bedeker" 

- kultúrne programy 

- športové aktivity 

- uvítanie detí do života 

 

 

h./  Informácia o projektoch 

 

1. Národný projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

 

1. V spolupráci s CPPP a P Žarnovici sa uskutočnil preventívny program „ Kozmo a jeho 

dobrodružstvá „ , trieda B 

 

V MŠ pokračujú  dlhodobé projekty: 

 

2. Adamko – hravo – zdravo –skvalitnenie života detí a rodiny, pozitívnu zmenu správania 

sa detí, ochrana vlastného zdravia detí a rodiny 

3. Deň Zeme – rozvíjanie environmentálneho cítenia, podnecovanie záujmu o pracovnú 

činnosť pri starostlivosti o záhony v MŠ 

4. Zdravý životný štýl – rozvíjanie povedomia o zdravej výžive a pohybovej kultúre deti 

dostávajú mesačný prídel dotovaný EÚ (ovocie jablká, hrušky a 100% ovocnú šťavu) 

a mlieko čerstvé z Tatranskej mliekárne Kežmarok 

5. Recyklohry – celoslovenský školský recyklačný program - deti získavali vedomosti 

o dôležitosti separácie odpadu a spôsobe akým môžu oni sami pomôcť chrániť blízku 

prírodu a globálne aj našu Zem – odovzdali sme do zberu zozbierané elektrické  

 

 

i./ Informácie  o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

V uplynulom školskom roku nebola vykonaná v  materskej škole a  elokovaných triedach  

 kontrola Štátnou školskou inšpekciou. 



 

j./ Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Priestorové podmienky materskej školy a elokovaných tried sú dobré, vyhovujú estetickým 

a hygienickým požiadavkám. V rámci plnenia rozpočtu sa dopĺňa učebný materiál, hračky a iné 

vybavenie školy. V školskom roku 2020/21  sa uskutočnila kontrola z RÚVZ v MŠ Nábrežná, 

ŠJ Nábrežná, ET  a ŠJ Štúrova a ET a ŠJ Kolibská cesta, zameraná na dodržiavanie platných 

epidemiologických opatrení. Kontrolou neboli zistené závažné porušenia predpisov, vyhlášok 

a pod. 

 

Materiálno technické podmienky : 

MŠ Nábrežná 

Materiálno technické podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť v jednotlivých triedach sú 

veľmi dobré. Všetky triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou. Vo všetkých  triedach je 

funkčný internet. Každoročne sa finančné prostriedky v primeranej výške využívajú na 

doplnenie a modernizáciu tried a učebných pomôcok. Učiteľky vyvíjajú veľké úsilie na 

doplnenie vybavenia tried sponzorsky, spolupracujú s rodičmi a získavajú finančné 

prostriedky. 

Postupne sa v letných mesiacoch ďalej rekonštruujú priestory školy a tým sa zabezpečuje 

zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov aj zlepšovanie prostredia pre pobyt detí 

v materskej škole. 

Počas letných prázdnin 2022 sme pri triede E doplnili prekrytie terasy, ktorá zabezpečí využitie 

priestoru v čase nepriaznivého počasia, zabezpečí tieň pre deti a taktiež  predpokladáme 

zníženie vlhkosti stien v triede E a priľahlej spálni.  Finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte 

na rok 2022 naplánované a schválené na pokračujúcu rekonštrukciu kuchyniek  na vydávanie 

jedál, pri triede A  a D, nám zriaďovateľ z dôvodu šetrenia  finančných prostriedkov, 

zvyšovania cien elektriny a plynu neposkytol, preto sme túto rekonštrukciu nemohli 

uskutočniť. 

 

Elokované triedy Štúrova  

Priestorové podmienky elokovaných tried   sú vyhovujúce, nakoľko budova je účelová. 

Materiálno- technické zabezpečenie je na veľmi dobrej úrovni, hračky a učebné pomôcky 



dopĺňame podľa finančných možností. Doplnilo sa edukačné vybavenie pre lepšie realizovanie 

VVČ. 

V priestoroch zadného dvora sme na ploche bývalých bazénov vytvorili enviromentálnu 

záhradku, ktorá sa bude využívať v rámci VVČ aj skrášli prostredie vonkajšieho areálu, v tomto 

projekte sa stále pokračuje.  

 

 

Elokované triedy Kolibská cesta              

Priestorové podmienky elokovaných tried  sú vyhovujúce, nakoľko budova je účelová. 

Materiálno - technické zabezpečenie je na veľmi dobrej úrovni,  hračky a učebné pomôcky 

dopĺňame podľa finančných možností priebežne. 

 

Škola je vybavená 2 interaktívnymi  tabuľami,  počítačom s tlačiarňou, kopírkou, 4 notebookmi 

(dva notebooky zakúpené v tomto školskom roku), automatickou práčkou, vhodnými 

pomôckami, ktoré budeme v priebehu ďalšieho obdobia dopĺňať.  

V budúcnosti máme v pláne realizovať podľa finančných možností fasádu školskej budovy 

a rekonštrukciu prednej školskej záhrady, ktorá začala prebiehať podľa navrhnutej  projektovej 

dokumentácie. Doplnil sa priestor novými exteriérovými prvkami, uskutočnilo sa navezenie 

zeminy do určeného priestoru na vyrovnanie terénu. 

Finančné prostriedky boli čerpané podľa rozpočtu, ktorý prideľuje a upravuje zriaďovateľ 

Mesto Nová Baňa, ale aj so sponzorských zdrojov rodičov detí. Na čiastočnú úhradu nákladov 

prispievali rodičia podľa VZN Mesta Nová Baňa č. 6 /2022 zo dňa 22.06.2022,  sumou 20,- eur 

na dieťa. Deti , ktoré mali 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli od poplatku 

oslobodené na základe rozhodnutia Vlády SR.  

k./ Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,   o oblastiach, 

v ktorých ma škola nedostatky 

Dobré výsledky materská škola dosahuje v oblasti: 

- pripravenosti detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

- podmienok na realizáciu edukačnej činnosti 

- práce s dieťaťom so ŠVVP a s deťmi, ktoré pokračovali v plnení PPV 

- prítomnosť pedagogického asistenta 

- plnenia krátkodobých cieľov a zámerov MŠ 



- plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu práce materskej školy 

- zavádzanie inovatívnych metód a foriem práce - práca s interaktívnou 

tabuľou, využívanie prvkov outdoorového vzdelávania 

- rozvoja grafomotorických zručností v staršej vekovej skupine detí 

- výtvarnej a pracovnej činnosti s deťmi 

- kvality edukácie vo vzdelávacej oblasti človek a príroda, matematika 

a práca s informáciami, umenie a kultúra, zdravie a pohyb 

- kvalita školských a triednych aktivít, prezentácia na verejnosti 

- spolupráca s rodičmi  

- spolupráca so školskou jedálňou 

- efektívne pedagogické a pracovné porady 

- čistý a estetický interiér materskej školy 

- zrekonštruovaný  exteriér materskej školy Nábrežná 

 

Oblasti, v ktorých má  materská škola nedostatky: 

- vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia - stúpa počet detí s 

poruchami reči, nedostatočný počet hodín  externého logopéda v MŠ 

- profesijný rozvoj pedagogických  zamestnancov - neuskutočnené 

aktivity zo strany školiteľov 

- časté legislatívne zmeny v oblasti školstva 

- nepriaznivá pandemická situácia a tým častá PN zamestnancov školy 

- prílišná zaťaženosť dokumentáciou a administráciou MŠ 

- nízke finančné ohodnotenie všetkých zamestnancov 

 

Ine skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 

Prevádzka školy a výchovno-vzdelávacia činnosť bola v školskom roku  poznačená 

nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Hlavne II. polrok školského roka bol v znamení 

neustálych zmien zo strany MŠVV a Š SR, ale aj ÚVZ. Usmernenia a pokyny boli  nepresné, 

alebo neboli vôbec, často boli v rozpore s odporúčaniami a so zákonom GDPR. 

Podľa nariadení Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR a na základe vyhlášok Úradu 

verejného zdravotníctva SR, bola prerušovaná VVČ len v jednotlivých triedach, nie v rámci 

celej školy.  V školskom roku 2021/2022 sme zaznamenali najvyššiu práce -neschopnosť za 

posledné obdobie piatich rokov. 



V čase prerušenia VVČ v triedach, ktoré navštevovali deti plniace PPV sa uskutočňovalo  

dištančné vzdelávanie rôznou formou, s  prihliadnutím na aj na technické a časové možnosti 

zákonných zástupcov.   

Spolupráca vedenia školy so ZŠ Jána Zemana, s cirkevnou školou Svätej Alžbety, s CPPP 

a P v Žarnovici sa uskutočňoval elektronickou, prezenčnou aj  telefonickou formou. 

Zápis detí do MŠ, bol pripravený niekoľkými formami , aby všetci rodičia, ktorí mali 

záujem o zápis detí si mohli vybrať formu, ktorá im v pandemickej situácii vyhovuje. 

 

 

V Novej Bani dňa 17.08.2022   Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ 

 

 


